
  

Vill du driva och utveckla en ung och studentdriven förening? Vill du vara med 
och bidra till ett ökat intresse för matematik? Gillar du frihet i arbetet och är 
kreativ? Sök tjänsten som projektledare för projektet Särbegåvade Barn! 

 

INTIZE SÖKER PROJEKTLEDARE FÖR INTIZE MENTORSKAP FÖR 
SÄRBEGÅVADE BARN 
Vi erbjuder ett roligt och omväxlande jobb som passar bra vid sidan av dina studier eller engagemang 
i Intize. Jobbet innebär möjligheter att bredda ditt kontaktnät med många externa kontakter både 
inom skola, kommun, näringsliv och andra organisationer. Vi är ett litet, kreativt och engagerat team 
där du har stora möjligheter att påverka verksamheten och ditt arbete som präglas av eget ansvar 
och stor delaktighet. Som projektledare för Intize mentorskap för särbegåvade barn får du en unik 
möjlighet att forma och utveckla en nystartad verksamhet. Genom projektet underlättar du vardagen 
för en utsatt grupp ungdomar och ger dem möjligheter att nå sin potential. Projektets övergripande 
mål är att utveckla Intize mentorskap till att vara en stödresurs för särbegåvade elever i grundskolan i 
Göteborgsregionen.  

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
● Ansvara för rekryteringen av nya adepter och mentorer 
● Marknadsföra projektet 
● Koordinera mentorsgrupper 
● Kommunicera om projektet såväl utåt som inom föreningen 
● Söka sponsring för projektet 

Vi tror att du: 
● Har initiativförmåga, är självgående, ansvarsfull och kan planera din egen tid.  
● Har ett stort intresse för möten mellan människor 
● Är lyhörd och bra på att lösa problem 
● Har lätt för att organisera, samordna och leda. 
● Du är intresserad av pedagogik och lärande 
● Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift 

Du ska ha varit engagerad i Intize tidigare.  

Tidsram 
Tjänsten är på 3h per vecka och sträcker sig från 1 augusti 2018 till 31 maj 2019. Du förväntas också 
delta i en överlämning innan du träder på tjänsten.  

Ansökan 
Skicka ditt CV med referenser och personligt brev till rekrytering@intize.org senast 18 mars. Om du 
vill veta mer om Intize eller tjänsten är du varmt välkommen att kontakta nuvarande projektledare 
Ari Nordenskjöld, ari.nordenskjold@intize.org.  
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